
 
 
 
 
 
 

     NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ 
(upraveno, jak vyplynulo z projednání) 

 
 
 
 
 

 
 

                           

 

                                                   ÚZEMNÍHO PLÁNU DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

                                       ZA OBDOBÍ 2018 – 2021 

    

 

       Pořizovatel:                Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor VÚP 

 

 

 

 

             LISTOPAD 2021 

 

 



 

OBSAH zpracovaný v rozsahu požadavků § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“): 

a. vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl 

územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných 

negativních dopadů na udržitelný rozvoj území. 

b. problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů. 

c. vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem. 

d. vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona. 

e. pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny. 

f. požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 

19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze 

vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

g. požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant 

vyžadováno. 

h. návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) vyplyne 

potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu. 

i. požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, 

pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny. 

j. návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje. 
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a. vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl 

územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných 

negativních dopadů na udržitelný rozvoj území. 

ÚPDK byl vydán zastupitelstvem města Dvůr Králové nad Labem formou opatření obecné povahy 

05.09.2013 (číslo usnesení: Z/463/2013-19.ZM) s nabytím účinnosti 23.09.2013. Změna č. 1 ÚPDK byla 

vydána zastupitelstvem města Dvůr Králové nad Labem formou opatření obecné povahy 11.09.2014 (číslo 

usnesení: Z/607/2014-26.ZM) s nabytím účinnosti 02.10.2014. Změna č. 2 ÚPDK byla vydána 

zastupitelstvem města Dvůr Králové nad Labem formou opatření obecné povahy 03.09.2019 (číslo 

usnesení: Z/76/2019-6.ZM) s nabytím účinnosti 19.09.2019. Změna č. 3 ÚPDK byla vydána zastupitelstvem 

města Dvůr Králové nad Labem formou opatření obecné povahy 10.12.2019 (číslo usnesení: Z/143/2019-

9.ZM) s nabytím účinnosti 26.12.2019. V současné době se pořizuje Změna č. 4 ÚPDK a Změna č. 5 ÚPDK 

na základě rozhodnutí zastupitelstva města ve smyslu § 44 stavebního zákona. Pořizovatel ÚPDK zpracoval 

a projednal návrh této zprávy s odkazem na ustanovení § 55 stavebního zákona.    

Zastavěné území 

Zastavěné území bylo vymezeno k 30.06.2019. Následně došlo k částečnému využití ploch změn, jak je 

vyhodnoceno v následujících tabulkách.  

Plochy změn – zastavitelné plochy 
označení 
plochy 

navržený způsob využití katastrální území vyhodnocení 

ZD01 
DS  
- koridor v šíři 300m pro rychlostní komunikaci R11 

Zboží u Dvora Králové 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

ZD02 
DS  
- trasa východního přivaděče 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

ZD03 
DS  
- trasa východního přivaděče 

Dvůr Králové nad Labem 
Zboží u Dvora Králové 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 
nebylo započato. 

ZD04 
DS  
- trasa východního propojení 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

ZD06 
DS  
- obslužná komunikace k ČOV Žireč 

Žireč Ves 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z001 
SV, RI  
- doplnění zástavby rekreace u lesa a smíšené obytné v západní 
části Verdeka - Podháj 

Verdek Plocha je částečně využita.   

Z002 
SV  
- nová zástavba RD v jihovýchodní části Verdeka - Podháj, 
východně od obslužné komunikace 

Verdek 
 

Plocha je částečně využita. 

Z003 
SV  
- nová zástavba navazující na stávající na jižním svahu pod lesem 
ve Verdeku - U háje nad „příčnou cestou“ 

Verdek 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z004 
RI  
- plocha RI nad stávající zástavbou na jižním svahu pod lesem ve 
Verdeku - U háje 

Verdek 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z005.1 
SV  
- doplňující zástavba severního konce ulice Nový Vorlech 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z005.2 
SV  
- doplňující zástavba ulic Nový Vorlech a Pod Lesem 

Dvůr Králové nad Labem Plocha je částečně využita. 

Z006 
BI  
- doplnění stávající plochy RD v zástavbě západně od nemocnice 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z008 
SV 
- doplnění zástavby RD na nezastavěných plochách v centrální 
části Verdeka 

Verdek 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z010 
SV 
- rozšíření plochy smíšené obytné ve Verdeku jihozápadně od 
areálu Dřevo-kovo v ul. Nový Vorlech 

Verdek 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z011.1 
SV  
- doplnění zástavby východně od ulice Nový Vorlech, severní část 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z011.2 
SV 
 - doplnění zástavby východně od ulice Nový Vorlech, jižní část 

Dvůr Králové nad Labem Plocha je částečně využita. 



označení 
plochy 

navržený způsob využití katastrální území vyhodnocení 

Z012 
SV 
- nová zástavba u východního konce zástavby Verdeka 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato 

Z013 
SV 
- zástavba proluky u ústí ulice Do polí do silnice II/299 ve Verdeku 

Dvůr Králové nad Labem Plocha je částečně využita. 

Z014 
SK 
- komerční zástavba v proluce severně od silnice II/299 na 
západním konci zastavěného území Dvora Králové 

Dvůr Králové nad Labem Plocha je částečně využita. 

Z016.1 
BI 
- zástavba RD na jihu ve svahu pod nemocnicí 

Dvůr Králové nad Labem Plocha je částečně využita. 

Z016.2 
BI, ZV  
- zástavba proluky západně od ulice Vorlech pod jižním svahem 
pod nemocnicí 

Dvůr Králové nad Labem Plocha je částečně využita. 

Z017 
BI  
- nová bytová výstavba pod hřištěm na Podharti 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato 

Z025 
BI  
- zástavba v záhybu Krkonošské ulice proti hřbitovu 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato 

Z027 
BI  
- rozšíření stávající zástavby za pivovarem 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato 

Z031 
SV 
- nová zástavba západně od závodu Xavergen u cesty na Novou 
Ves  

Dvůr Králové nad Labem Plocha je částečně využita. 

Z032 
VL 
- rozšíření výrobních ploch jižně od cesty na Novou Ves 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato 

Z033 
SV 
- scelení částí „hnízdové“ zástavby v místě odbočky na Novou Ves 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato 

Z034.2 
SV 
- doplnění rozptýlené zástavby na svahu nad rybníky v Podharti 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z038 
SV 
- zástavba východní hranice Zboží jižně od silnice II/299 

Zboží u Dvora Králové 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z039 
SK 
- rozšíření ploch vybavenosti východně od stávajícího penzionu 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z040 
VL 
- nové plochy (průmyslová zóna Zboží) mezi Dvorem Králové a 
Zbožím podél jižní hrany silnice II/299 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z041 
BI  
- nová výstavba východně od stávající zastavěné plochy, ulice Na 
Kopečku 

Dvůr Králové nad Labem Plocha je částečně využita. 

Z042 
BI  
- nová výstavba na volné ploše severovýchodně od areálu SÚS 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z043 
BI, DS, ZV  
- nová výstavba na „Příčce“ východně od vilové zástavby ulice 
Zborovská 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z044 
VL 
- rozšíření ploch výroby severně od areálu MILCOM 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z046 
BI  
- doplnění zástavby - ulice Na příčce 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z047 
BI  
- dokončení zástavby severně od Dětského domova 

Dvůr Králové nad Labem Plocha je částečně využita. 

Z051 
TI  
- plochy pro novou ČOV Dvůr Králové 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z052 
VL  
- plochy severozápadně od stávající ČOV 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z059 
BI, ZV  
- nová zástavba v zastavěném území v prostoru mezi ulicemi Ve 
Strži a Borovičky 

Dvůr Králové nad Labem Plocha je částečně využita. 

Z061 
BI, NP  
- nová zástavba na severovýchodní části Boroviček 

Dvůr Králové nad Labem Plocha je částečně využita. 



označení 
plochy 

navržený způsob využití katastrální území vyhodnocení 

Z062 
BI, ZV  
- nová zástavba části Boroviček jižně od průjezdní komunikace 

Dvůr Králové nad Labem Plocha je částečně využita. 

Z063 
BI  
- doplnění nové zástavby v ul Borovičky 

Dvůr Králové nad Labem Plocha je částečně využita. 

Z064 BI - nová výstavba na volné ploše západně od ulice Do lánů 
Dvůr Králové nad Labem 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z065 OV - plochy pro rozšíření vybavenosti západně od ZŠ Strž 
Dvůr Králové nad Labem 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z068.1 
OZ  
- rozšíření areálu ZOO západním směrem u Zaháje 

Lipnice u Dvora Králové 
Plocha je částečně využita. 

Z069 
OS 
 - rozšíření areálu koupaliště 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z070 
TO  
- realizace úložiště posečené trávy - „kompostárny“ 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z074 
BI  
- pokračování v zahájené výstavbě RD v ulici Alešově 

Dvůr Králové nad Labem Plocha je částečně využita. 

Z076 
SV  
- nová zástavba podél východní hrany ulice za rozvodnou v Lipnici 

Lipnice u Dvora Králové 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z077 
SV, ZV  
- nová zástavba podél východní hrany ulice za rozvodnou v Lipnici 

Lipnice u Dvora Králové 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z079.1 
SV, DS  
- nová zástavba RD v Lipnici v prostoru za MŠ, jižní část 

Lipnice u Dvora Králové 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z079.2 
SV, DS  
- nová zástavba RD v Lipnici v prostoru za MŠ, severní část 

Lipnice u Dvora Králové 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z080 
SV, DS  
- dostavba proluky podél severní hrany silnice II/300 v Lipnici 

Lipnice u Dvora Králové 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z082.1 
VL  
- rozšíření stávajícího výrobního areálu v Lipnici, jihozápadní část 

Lipnice u Dvora Králové 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z083 
SV  
- plocha pro dostavbu v „hnízdové“ zástavbě v Lipnici – Zaháji 

Lipnice u Dvora Králové 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z084 
SV  
- dostavba proluky podél údolní komunikace v Lipnici 

Lipnice u Dvora Králové 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z087 
SV 
- výstavba v záhybu vlečky v Lipnici 
 

Lipnice u Dvora Králové 
Plocha je částečně využita. 

Z088 
SK  
- dostavba proluky na horním konci ulice 5. května u nádraží ČD 

Dvůr Králové nad Labem Plocha je částečně využita. 

Z090.1 
BI  
- dostavba RD podél ulice Městská Podstráň, severní část 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z090.2 
BI  
- dostavba RD podél ulice Městská Podstráň, jižní část 

Dvůr Králové nad Labem Plocha je částečně využita. 

Z095 
VL  
- scelení výrobních areálů proti TS v Seifertově ulici 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z095.1 
TO  
- rozšíření areálu TSmDK 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z095.2 
VL  
- rozšíření výrobních ploch východně od areálu TSmDK podél 
Seifertovy ul. 

Dvůr Králové nad Labem Plocha je částečně využita. 

Z096 
BI  
- pokračování zástavby RD v údolní poloze na Sylvárově 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z096.1 
SK 
- přechodová zástavba mezi plánovanou zástavbou RD a 
navrhovaným areálem výroby podél Seifertovy ul. 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z098 
VL  
- rozšíření areálu závodu Strojtex západním směrem 

Sylvárov 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 



označení 
plochy 

navržený způsob využití katastrální území vyhodnocení 

nebylo započato. 

Z099 
SV  
- obytná zástavba stráně pod tratí ČD na Sylvárově 

Sylvárov 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z100.1 
SV  
- doplnění zástavby pod tratí ČD 

Sylvárov 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z100.2 
SV  
- doplnění zástavby pod tratí ČD 

Sylvárov 
Plocha je částečně využita. 

Z101 
SK  
- nová smíšená obytná zástavba na Sylvárově na volné ploše 
severně od závodu Strojtex a.s. u zahrádek, jižní část 

Sylvárov 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z106 
BI , ZV 
- nová zástavba RD na ploše západně od zástavby ulice Žirecké na 
Sylvárově 

Sylvárov, 
Žirecká Podstráň 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z108 
BI  
- rozšíření zástavby RD severní hrany ulice Žirecká 

Žirecká Podstráň 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z109 
BI  
- doplnění proluky v zástavbě RD podél ulice Žirecká, jižní část 

Žirecká Podstráň 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z110.1 
VL  
- rozšíření stávající průmyslové zóny Sylvárov východně od 
nového areálu JUTA podél jižní hrany silnice na Žireč, u Borku 

Žirecká Podstráň Plocha je částečně využita.  

Z110.2 
VL  
- rozšíření stávající průmyslové zóny Sylvárov západně od nového 
areálu JUTA podél jižní hrany silnice na Žireč, u Borku 

Dvůr Králové nad Labem 
 Žirecká Podstráň 

Plocha je částečně využita. 

Z113 
SV  
- výstavba RD na západním konci Žirče 

Žireč Městys,  
Žirecká Podstráň 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z116 
TI  
- plocha pro plánovanou ČOV Žireč 

Žireč Městys 
Plocha je částečně využita. 

Z117 
SV  
- nová zást. na vých. obce jižně od silnice III/29915 

Žireč Ves 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z118 
SV  
- dostavba proluky jižně od zklidněné komunikace Dvůr Králové-
Žireč, jižně od letiště 

Žireč Ves 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z119 
SV  
- nová výstavba ve stráni nad hřbitovem v Žirči 

Žireč Ves 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z120 
SV  
- změna využití v Žirči 

Žirecká Podstráň 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z122 
SV  
- rozšíření stávající ploch smíšených ve stávající rozptýlené 
zástavbě v Žirecké Podstráni nad zemědělským areálem 

Žirecká Podstráň 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z123.1 

SV  
- rozšíření stávající ploch smíšených ve stávající rozptýlené 
zástavbě v Žirecké Podstráni jižně od zklidněné komunikace Dvůr 
Králové-Žireč (jižně od letiště) 

Žirecká Podstráň 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z123.2 

SV  
- rozšíření stávající ploch smíšených ve stávající rozptýlené 
zástavbě v Žirecké Podstráni jižně od zklidněné komunikace Dvůr 
Králové-Žireč (jižně od letiště) 

Žirecká Podstráň 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z124 
SV  
- dostavba volné proluky mezi rozptýlenou smíšenou zástavbou 
Žirecké Podstráni 

Žirecká Podstráň 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z125.1 
SV 
- rozšíření ploch ve stávající rozptýlené zástavbě v Žirecké 
Podstráni, jižní část 

Žirecká Podstráň 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z125.2 
RI  
- rozšíření ploch RI ve stávající rozptýlené zástavbě v Žirecké 
Podstráni, severní část 

Žirecká Podstráň 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z126 
SV  
- nová zástavba v zastavěné severovýchodní části Verdeka – 
Podháj 

Verdek 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z131 
BI  
- doplnění stávající plochy RD v zástavbě západně od nemocnice 

Dvůr Králové nad Labem Plocha je již využita. 



označení 
plochy 

navržený způsob využití katastrální území vyhodnocení 

Z140 
SV  
- doplnění stávající zástavby jižně od hrany ulice Pod Lesem 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z141 
BI  
- doplnění stávající zástavby RD v zástavbě západně od 
nemocnice, východně od ulice Vorlech 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z142 
SV 
- zástavba volné proluky v zástavbě podél západní hranice ulice 
Vorlech 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z144 
SV  
- doplnění volné proluky podél údolní komunikace v Lipnici 

Lipnice u Dvora Králové 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z145 
SV, ZS  
- zástavba prostoru jižně od ulice Pod Lesem 

Dvůr Králové nad Labem 
Plocha je již využita. 

Z146 
VL 
- plochy navazující na navrhovanou „průmyslovou zónu Zboží“  

Zboží u Dvora Králové 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z149 
SV 
 - doplnění zástavby západně od ulice Nový Vorlech 

Dvůr Králové nad Labem 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z154 
SV 
- doplnění rozptýlené zástavby na svahu nad rybníky v Podharti - 
jižní část 

Dvůr Králové nad Labem 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

 
Z155 

 
SV 
- zástavba lokality na Fibichu - západ 

 
Zboží u Dvora Králové 

 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z156 
SV 
- zástavba lokality na Fibichu - východ 

Zboží u Dvora Králové 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z157 
SV 
- zástavba volné proluky v jižní části Zboží 

Zboží u Dvora Králové 
Plocha je částečně využita. 

Z159 
BI 
- zástavba jižně Schulzových sadů 

Dvůr Králové nad Labem 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z164 
SK 
- zástavba za tratí nad železniční zastávkou Žireč 

Žireč Ves 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z167 
SV 
- nová zástavba nad stávající na jižním svahu pod lesem ve 
Verdeku - U háje  

Verdek 
Plocha je částečně využita. 

Z169 
SC 
-bydlení a občanská vybavenost v blízkosti centra města 

Dvůr Králové nad Labem 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z170 
BI  
-doplnění zástavby v ulici Okružní 

Dvůr Králové nad Labem 
Plocha je částečně využita. 

Z171 
BI 
-scelení zástavby v zastavěném území 

Dvůr Králové nad Labem 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z175 
BI 
-doplnění zástavby v zastavěném území 

Dvůr Králové nad Labem 
Plocha je již využita. 

Z182 
SV 
-doplnění zástavby pro RD podél západní strany ul. Nový Vorlech 

Dvůr Králové nad Labem 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z184 
VL 
-malá vodní elektrárna a rybí přechod 

Verdek 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z189 
SV 
-sloučení části zahrady mimo záplavové území ve Vorlechu (při 
hranici s k.ú. Verdek) se sousední funkční plochou SV 

Dvůr Králové nad Labem 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z190 
SV 
-sloučení zahrady v rozptýlené zástavbě Žirecké Podstráně se 
sousední funkční plochou SV 

Žirecká Podstráň 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z191 
SV 
-sloučení zahrady v zastavěném území Verdeku se sousední 
funkční plochou SV 

Verdek 
Plocha je již využita. 

Z193 SK Dvůr Králové nad Labem Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 



označení 
plochy 

navržený způsob využití katastrální území vyhodnocení 

-sloučení zahrady na okraji zastavěného území města (za benz. 

čerpací stanicí naproti vstupu do ZOO) se sousední funkční 

plochou SK, rovněž s navazujícím záměrem Z204 

nebylo započato. 

Z194 

SV 

-sloučení plochy ZS na okraji zastavěného území Žirče se sousední 

funkční plochou SV 

Žireč Ves 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z199 

VL 

-změna funkce v zastavěném území - část plochy areálu 

Duhacolor, vymezená jako návrhová plocha Z176 (SK) 

Dvůr Králové nad Labem 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z200 

BI 

- sloučení plochy na okraji rodinné zástavby mezi návrhovými 

plochami P049 a Z175 pro shodnou funkci BI 

Dvůr Králové nad Labem Plocha je již využita. 

Z201 

VL 

-rozšíření zastavitelné plochy ve výrobní zóně při Hradecké ul. z 

důvodu vyšších územních nároků pro celkový podnikatelský 

záměr výstavby výrobního závodu Karsit Automotive 

Dvůr Králové nad Labem 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z203 

OV, BI, SK 

-změna funkce části rozvojové plochy v zastavěném území Z101 

(SK) pro umožnění vybudování galerie neživé přírody - odstranění 

komunikace (DS) mezi P101 (BI) a Z101 (SK) 

Sylvárov Plocha je částečně využita. 

Z204 

SK 

-sloučení zahrady na okraji zastavěného území města (za benz. 

čerpací stanicí naproti vstupu do ZOO) se sousední funkční 

plochou SK, rovněž s navazujícím záměrem Z193  

Dvůr Králové nad Labem 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z207 
SK 
-změna funkce části rozvojové plochy Z069 (OS) při vstupu na 
koupaliště 

Dvůr Králové nad Labem 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z209 
BI 
-změna využití části ploch ZS v Mánesově ul. pro umožnění 
výstavby RD  

Dvůr Králové nad Labem 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z211 
SV 
-změna využití části plochy ZS pro umožnění výstavby RD v 
návaznosti na okolní zástavbu Verdeku 

Verdek 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z214 

OZ 
-plocha pro rozvoj ZOO - pro strategicky důležité rozšíření areálu 
Afrického safari Josefa Wágnera (nejde o klasickou zastavitelnou 
plochu)  

Verdek 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z215 

SV 

-změna funkce rozvojové plochy v zastavěném území Z086 (RI) v 

Lipnici pro umožnění stavby trvalého bydlení 

Lipnice u Dvora Králové 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z218 

SV 

-změna využití pozemku ve Zboží - proluka v jižní části sídla, pro 

umožnění stavby RD 

Dvůr Králové nad Labem 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z225 

VL 

-mírné rozšíření zastavitelné plochy za účelem scelení ploch 

uvnitř areálů Juta pro umožnění dokončit areálovou objízdnou 

komunikaci pro hasiče  

Zboží u Dvora Králové Plocha je částečně využita. 

Z228 

OSx 

-změna využití zastavitelné plochy Z161 (OZ) pro výstavbu 

krytého bazénu / aquaparku  

Žirecká Podstráň 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z229 

SV 

-změna využití plochy ZS pro umožnění výstavby RD v návaznosti 

na sousední zástavbu severně od Zboží 

Zboží u Dvora Králové 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Z230 
BI 

-doplnění zástavby pro RD podél ul. 5. Května a Nádražní pěšiny 
Dvůr Králové nad Labem 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

 

Plochy změn – plochy přestavby 
označení 
plochy 

navržený způsob využití katastrální území vyhodnocení 

PD05 
DS 
 - severní propojení 

Dvůr Králové nad Labem 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

PD07 
DS 
 - západní propojení 

Dvůr Králové nad Labem 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P007 
SV  
- zástavba proluky ve Verdeku 

Verdek 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 



označení 
plochy 

navržený způsob využití katastrální území vyhodnocení 

nebylo započato. 

P008.1 
SV 
- doplnění zástavby RD na nezastavěných plochách v centrální 
části Verdeka, západní část 

Verdek 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P008.2 
SV 
- doplnění zástavby RD na nezastavěných plochách v centrální 
části Verdeka, východní část 

Verdek 
Plocha je částečně využita. 

P009 
VL  
- změna funkčního využití zástavby v ohybu Labe ve Verdeku 
východně od areálu BATIS 

Verdek 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P015 
VL  
- zástavba v proluce jižně od silnice II/299 na západním konci 
zastavěného území Dvora Králové 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P020 
OS  
- rekreačně sportovní využití plochy kolem Podharťského rybníka 

Dvůr Králové nad Labem Plocha je částečně využita. 

P021 
SK  
- změna funkčního využití zástavby mezi ul.Purkyňova a 
A.Wagnera  

Dvůr Králové nad Labem Plocha je již využita. 

P022.1 
BI  
- doplnění západní proluky v prostoru západně od hřbitova 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P022.2 
BI  
- doplnění východní proluky v prostoru západně od hřbitova 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P023 
SK  
- doplnění výstavby podél Tyršovy ulice pod ČS PHM 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P026 
BI  
- dokončení výstavby v prostoru za pivovarem 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P037 
SV  
- zástavba volné plochy uvnitř zastavěného území Zboží  

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P041.1 
BI  
- změna funkčního využití ploch části chatové osady (východně 
od ulice Na Kopečku) 

Dvůr Králové nad Labem Plocha je částečně využita. 

P050.1 
BI  
- zástavba proluky (cca 2 RD) ve vilové zástavbě podél ulice 
Husitská, jižní část 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P050.2 
BI  
- zástavba proluky (cca 3 RD) ve vilové zástavbě podél ulice 
Husitská, severní část 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P053 
SM  
- změna stávající funkčního využití prostoru severně od ulice 
Dobrovského 

Dvůr Králové nad Labem Plocha je již využita. 

P054 
SM  
- kompletní přestavba severního bloku Rašínova náměstí 

Dvůr Králové nad Labem Plocha je již využita. 

P055 
SC 
 - kompletní přestavba volného rohu na východním konci ulice 
Josefa Hory naproti poště  

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P056 
SC  
- revitalizace prostoru závodu Vánoční ozdoby, DUV na Náměstí 
Republiky  

Dvůr Králové nad Labem Plocha je částečně využita. 

P057 
SM  
- dostavba rohu ulic Kotkova a Libušina severně od MPZ 

Dvůr Králové nad Labem Plocha je již využita. 

P066 
SK, ZO  
- využití SK devastovaných ploch jižně od ulice Na Špačáku 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P067 
OZ  
- rozšíření zázemí ZOO  

Dvůr Králové nad Labem Plocha je částečně využita. 

P068.1 
OZ 
 - rozšíření areálu ZOO východním směrem 

Lipnice u Dvora Králové Plocha je částečně využita. 

P068.2 
OZ  
- rozšíření areálu ZOO o sousední plochy  

Dvůr Králové nad Labem Plocha je již využita. 

P072 
OK 
 - revitalizace areálu TIBY 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 



označení 
plochy 

navržený způsob využití katastrální území vyhodnocení 

P075 
BI  
- dokončení řady zástavba RD podél silnice na Lipnici 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P081 
SK  
- revitalizace plochy zemědělského závodu v uliční frontě v Lipnici 

Lipnice u Dvora Králové 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P089 
SK  
- revitalizace zdevastovaného výrobního areálu u nádraží ČD 

Dvůr Králové nad Labem 
Sylvárov 

Plocha je částečně využita. 

P091.1 
BI  
- pokračování v zahájené výstavbě RD na Městské Podstráni, 
severovýchodní část 

Dvůr Králové nad Labem Plocha je částečně využita. 

P091.2 
BI  
- pokračování v zahájené výstavbě RD na Městské Podstráni, 
jihozápadní část 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P093 
SK  
- výstavba smíšená obytná na pozemcích v ulici 5. května před 
Žireckým rybníkem 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P094 
SK  
- výstavba smíšená obytná na ploše zahrady v ul. 5. května u 
Žireckého rybníka 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P101 
BI , DS 
- nová zástavba RD na Sylvárově na ploše zahrádek severně od 
závodu Strojtex a.s. 

Sylvárov 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P102 
SK  
- dostavba proluky v ulici Raisově 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P103 
BI  
- dostavba proluky v severní části ulice Klazarova 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P105 
SK  
- smíšená zástavba devastované plochy na Sylvárově, jižně od 
ulice Jaroměřské u závodu JASS 

Dvůr Králové nad Labem 
Žirecká Podstráň 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P107 
BI  
- doplnění proluk v zástavbě RD podél ulice Žirecká - střední část 

Dvůr Králové nad Labem 
Žirecká Podstráň 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P114 
SV  
- dostavba proluky v zástavbě v Žirči 

Žireč Městys 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P128 
SC  
- prostorová přestavba nízkopodlažní zástavby v centrální části 
v ul. Roosveltově  

Dvůr Králové nad Labem Plocha je již využita. 

P137 
SK  
- přestavba území na Slovanech dotčeného severním propojením 

Dvůr Králové nad Labem 
Plocha je částečně využita. 

P139 
OS  
- přestavba území na Slovanech dotčeného severním propojením 

Dvůr Králové nad Labem 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P148 
SV 
-zástavba zahrady ve Verdeku 

Verdek 
Plocha je částečně využita. 

P150 
BI 
- změna funkčního využití v lokalitě pod nemocnicí 

Dvůr Králové nad Labem 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P153 
BI 
- lokalita pro bydlení v ulici Na Vyhlídce v ploše stávající MŠ  

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P158 
SV 
- přestavba plochy zemědělské výroby na jižním cípu Zboží 

Zboží u Dvora Králové Plocha je částečně využita. 

P160 
SM 
- přestavba proluky v ulici Legionářská 

Dvůr Králové nad Labem 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P162 

 
BI 
-změna využití z výrobních a komerčních ploch na bydlení na 
Městské Podstráni 

Dvůr Králové nad Labem 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P165 
SV 
- přestavba plochy zemědělského areálu na Žirecké Podstráni 

Žirecká Podstráň 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P174 SK 

-změna funkčního využití v ul. Raisova 
Dvůr Králové nad Labem 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 
nebylo započato. 

P177 SK  
-upřesnění části plochy SK dle skutečného stavu - zařazení do 
plochy komerce místo DS (náprava chyby)  

Dvůr Králové nad Labem  Plocha je již využita. 



označení 
plochy 

navržený způsob využití katastrální území vyhodnocení 

P178 BI  
-rozšíření plochy na okraji zahrádkové osady u ul. Nové Tyršovy 
pro bydlení na celý pozemek  

Dvůr Králové nad Labem  

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P179.1 VL  
-změna využití částí ploch u areálu Juta - scelení s okolními 
funkcemi  

Dvůr Králové nad Labem  
Plocha je částečně využita. 

P179.2 OV  
- změna využití částí ploch u areálu Juta - scelení s okolními 
funkcemi  

Dvůr Králové nad Labem  
Plocha je částečně využita. 

P180 VL  
-změna využití částí ploch u areálu Juta - scelení podle 
skutečného stavu a využití (z DS)  

Dvůr Králové nad Labem  

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P183 VL  
-změna využití plochy u areálu Omnipack dle skutečného stavu - 
scelení  

Dvůr Králové nad Labem  
Plocha je částečně využita. 

P185 SV  
-změna funkce stabilizované plochy v rozptýlené zástavbě při ul. 
K Rybníkům pro trvalé bydlení  

Dvůr Králové nad Labem  
Plocha je částečně využita. 

P186 SK  
-změna funkce zastavěné plochy v centrální části (u Hartského 
potoka) odpovídající lépe skutečnému využití  

Dvůr Králové nad Labem  Plocha je již využita. 

P188 SM  
-změna funkce pro umožnění přestavby objektu býv. svobodárny 
Slovany na bytový dům  

Dvůr Králové nad Labem  

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P192 VL  
-změna funkce na okraji zastavěného území Lipnice pro funkci 
lépe odpovídající danému využití  

Lipnice u Dvora Králové  Plocha je částečně využita. 

P195 SK  
-sloučení plochy u nádraží se sousední návrhovou funkční 
plochou SK (P089) - nejedná se o dopravní plochu  

Sylvárov Plocha je částečně využita. 

P196 BH  
-změna funkce v zastavěném území v Mánesově ul. za Penny 
marketem pro umožnění výstavby menších bytových domů, 
současně zrušení úz. rezervy R04  

Dvůr Králové nad Labem  

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P197 BI  
-změna funkce v zastavěném území v ul. Na Kopečku, pozemek RI 
z obou stran sousedí s návrhovou plochou bydlení P041.1  

Dvůr Králové nad Labem  Plocha je částečně využita. 

P198 BH, BI  
-změna využití území mezi Alešovou ul. a vlečkou pro výstavbu 
bytových a rodinných domů, infrastruktury a realizaci zeleně 
místo návrhových ploch P073 (SK), K138 (ZP) a stávající ZP  

Dvůr Králové nad Labem  

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P202 BI  
-změna funkce v zastavěném území v ul. Halíkově, pozemek 
umožňující výstavbu RD v sousedství návrhové pl. P150 (BI) je 
dosud v kategorii zahrádkové osady  

Dvůr Králové nad Labem  

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P205 SK  
-změna funkce v zastavěném území, v Seifertově ul. (zařazení do 
kategorie lépe odpovídající uvažovanému záměru výstavby)  

Dvůr Králové nad Labem  

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P206.1 VL  
-sloučení rozvojové plochy P024 (OM) a částí ploch ZS, ZP a X se 
sousední plochou VL (čokoládovna Carla)  

Dvůr Králové nad Labem  

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P206.2 ZO  
-ochranná a izolační zeleň u plochy P206.1  

Dvůr Králové nad Labem  Plocha je částečně využita. 

P208 RI  
-změna funkce v zastavěném území - náprava nesprávného 
zařazení do ploch VD, sousedí s dalšími pozemky žadatele  

Dvůr Králové nad Labem  
Plocha je již využita. 

P212 SM  
-změna využití plochy P018 (SK) a části pl. ZS - Deutschova vila se 
zahradou, pro umožnění rekonstrukce a přístavby pro 
poskytování sociálních služeb a služeb v oblasti zdravotní péče, 
prověřeno ÚS  

Dvůr Králové nad Labem  
Plocha je již využita. 

P213 BI  
-změna funkce v části zahrádkové osady za garážemi v 
Rokycanově ul. pro umožnění stavby RD  

Dvůr Králové nad Labem  

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P216 RI  
- změna využití části býv. pozemku dráhy poblíž žel. přejezdu 
Žireč-Ves pro umožnění stavby individuální rekreace  

Žireč Ves 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P219 OV  
-drobné rozšíření plochy pro umožnění přístavby hasičské 
zbrojnice v Žirči  

Žireč Městys 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P220 SK  
-změna funkce zastavěné plochy v Purkyňově ul. - pro umožnění 
doplňkové funkce ke stávajícímu komerčnímu zařízení naproti 
přes komunikaci - viz pl. P021 (SK)  

Dvůr Králové nad Labem  
Plocha je částečně využita. 



označení 
plochy 

navržený způsob využití katastrální území vyhodnocení 

P221 SK  
-změna funkce zastavěné plochy v Tyršově ul. z BI na SK  Dvůr Králové nad Labem  

Plocha je částečně využita. 

P222 SM  
-změna funkce zastavěné plochy v Dukelské ul. z VL na SM, 
scelení k sousední ploše stejné funkce  

Dvůr Králové nad Labem  
Plocha je částečně využita. 

P223 SK  
-změna funkce zastavěné plochy v ul. 5. května - z VL na SK  Dvůr Králové nad Labem  

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P224 BI  
-změna funkce na okraji zahrádkové osady u ul. Nové Tyršovy, 
dostatečně velký pozemek, navazuje na sousední plochy BI  

Dvůr Králové nad Labem  Plocha je částečně využita. 

P226 SM  
-změna funkce zastavěné plochy - býv. kulturní dům Zálabí (OM), 
pro umožnění využití pro bydlení a komerci  

Dvůr Králové nad Labem  

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P227.1 SM  
-změna využití plochy býv. Košťálova zahradnictví (VZz) pro 
výstavbu domova pro seniory  

Dvůr Králové nad Labem  

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

P227.2 ZS  
-změna využití plochy býv. Košťálova zahradnictví (VZz) pro 
výstavbu domova pro seniory  

Dvůr Králové nad Labem  

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

Plochy změn – plochy změn v krajině 
označení 
plochy 

navržený způsob využití katastrální území vyhodnocení 

K095.3 
NP 
- realizace LBK1 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

K110.3 
NSp  
- realizace zelené plochy mezi průmyslovou zónou Sylvárov a 
obytnou zástavbou Žirecké ulice 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

K112 
W, NSp  
- protipovodňové opatření, poldr Žireč 

Žireč Městys 
Žireč Ves 

Žirecká Podstráň 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

K129 
W, NSp  
- protipovodňové opatření, retenční nádrž na Městské Podstrání 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

K130 
W, NSp  
- protipovodňové opatření, rybník a sedimentační předzdrž 
v Podharti 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

K132.1 
NP  
- realizace části RBK RK H030 

Verdek 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

K132.2 
NP  
- realizace RBC H063 Verdecké Labe 

Dvůr Králové nad Labem 

Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

K133 
NP  
- realizace RBC 1644 Žirečská niva 

Žireč Městyts 
Žirecká Podstráň 

Plocha je částečně využita. 

K134 
NP  
- realizace RBC H064 Pivovarská zahrada 

Žireč Ves 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

K135 
NSp 
- pás ochranné zeleně mezi zástavbou RD a východním 
propojením 

Dvůr Králové nad Labem 
Se změnami pro navrhovaný účel na této ploše 

nebylo započato. 

K173 
NSp 
-změna využití pod lesem v severní části  

Dvůr Králové nad Labem Plocha je částečně využita. 

K187 
NSp  
-změna funkce v krajině na využití NSp – plochy smíšené 
nezastavěného území s funkcí přírodní a zemědělskou  

Dvůr Králové nad Labem Plocha je již využita. 

 

Změny podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán 

Vláda České republiky dne 15.04.2015 usnesením č. 276 schválila Aktualizaci č. 1 Politiky územního 

rozvoje České republiky. Ke dni zahájení projednávání této Zprávy vláda schválila Aktualizace č. 2 

(02.09.2019 usnesením č. 629), 3 (02.09.2019 usnesením č. 630), 5 (17.08.2020 usnesením č. 833) a 4 

(12.07.2021 usnesením č. 618). Vyhodnocení souladu ÚPDK s PÚR ČR je uvedeno v kapitole c. této zprávy. 

Královéhradecký kraj dne 08.09.2011 usnesením č. ZK 22/1564/2011 vydal Zásady územního rozvoje 

Královéhradeckého kraje (účinnost 16.11.2011). Ke dni zahájení projednávání této Zprávy KH kraj vydal 

Aktualizace č. 1 (10.09.2018 usnesením č. ZK/15/1116/2018, účinnost 03.10.2018), 2 (17. 06. 2019 



usnesením č. ZK/21/1643/2019, účinnost 12.07.2019), 4 (22.06.2020 usnesením č. ZK/29/2304/2020, 

účinnost 18.07.2020) a 3 (22.03.2021 usnesením č. ZK/4/200/2021, účinnost 16.04.2021). Vyhodnocení 

souladu ÚPDK se ZÚR KHK je uvedeno v kapitole c. této zprávy.   

 

Část území města Dvůr Králové nad Labem (katastrální území Sylvárov, Žirecká Podstráň a Žireč Ves) náleží 

do území řešeného územní studií „Analýza koncepcí a nástrojů územního plánování v území Památkové 

rezervace Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitalu a souborem plastik v Betlémě a Národní kulturní 

památky Betlém v Novém lese u Kuksu a jejich nejbližšího okolí“ (2013), kterou pořídil Královéhradecký 

kraj. Tato studie byla vyhodnocena při pořízení Změny č. 1 ÚPDK. Královéhradecký kraj také pořídil 

„Územní studii krajiny Královéhradeckého kraje“ (2018), která byla vyhodnocena při pořízení následně 

pořizované Změny č. 2 ÚPDK i Změny č. 3 ÚPDK. Ve vztahu k území města Dvůr Králové nad Labem pořídil 

Královéhradecký kraj územní studii s názvem „Studie vybraných problémů dopravní infrastruktury 

ovlivňujících nebo podmiňujících využití a uspořádání území ve vybrané části regionu Podkrkonoší“ (2017). 

Město Dvůr Králové nad Labem podle doporučení uvedené krajské studie pořídilo územní studii s názvem 

„Komparativní vyhledávací studie variant silničního napojení PZ Zboží a PZ Borek“ (2019), na kterou 

navázalo současně pořizovanou studií s názvem „Prověření dopravního napojení města Dvůr Králové nad 

Labem na dálnici D11“. Výsledky projednávání této studie budou využity při pořízení Změny č. 4 ÚPDK. Pro 

úplnost je třeba uvést, že Královéhradecký kraj také pořídil územní studii s názvem „Studie možného 

napojení Dvora Králové nad Labem (PZ Borek, PZ Zboží, ZOO) na D11 z MÚK Jaroměř – sever“ (2020). 

Uvedené studie nevyvolávají potřebu pořídit další změnu ÚPDK a budou prověřeny a vyhodnoceny při 

pořízení návrhu Změny č. 4 ÚPDK a Změny č. 5 ÚPDK.  

V ÚPDK jsou respektována ochranná pásma, OP letiště Dvůr Králové bude aktualizováno při pořízení 

Změny č. 5 ÚPDK. 

 

b. problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů. 

Z poslední úplné aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Dvůr Králové 

nad Labem (dále jen „ÚAP“) 2020 vyplývá pro řešení ÚPDK následující obecný požadavek: 

• v rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit 

pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 

Tento obecný požadavek je průběžně naplňován při územně plánovací činnosti a nevyvolává potřebu 

pořídit další změnu ÚPDK, bude také prověřen a vyhodnocen zejména při pořízení návrhu Změny č. 5 

ÚPDK.  

 

c. vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem. 

Vyhodnocení souladu ÚPDK s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 

PÚR ČR je nástrojem územního plánování, který určuje požadavky a rámce pro konkretizaci ve stavebním 

zákoně obecně uváděných úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních 

souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území. PÚR ČR určuje strategii a základní podmínky 

pro naplňování úkolů územního plánování a tím poskytuje rámec pro konsensuální obecně prospěšný 

rozvoj hodnot území ČR (dále jen „územní rozvoj“). 

Republikové priority 
Republikové priority PÚR ČR pro vytváření vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel určují tyto (níže uvedené) 
požadavky na územně plánovací činnost obcí (měst): 



(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz urbanistické struktury území, 
struktury osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území 
mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami 
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je 
nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé 
krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup 
k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 
ÚPDK chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území aktualizací vymezeného zastavěného 
území a vymezením zastavitelných ploch především uvnitř zastavěného území. Stanovení podmínek pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití se následnými změnami zásadně nemění.  
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru zohlednit 
ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především orné, půdy a 
ekologických funkcí krajiny. 
Řešení ÚPDK zachovává podmínky pro zemědělskou výrobu i podmínky pro zachování ekologických funkcí 
krajiny. 
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s 
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanismy, jimiž k segregaci dochází, 
zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro 
prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.  
V řešeném území nejsou žádné znaky sociální segregace, které by měly negativní vliv na sociální 
soudržnost obyvatel. ÚPDK nevytváří žádné předpoklady k sociální segregaci.  
 (16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i 
hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho 
uživateli a v souladu s určením a charakterem oblasti, os, ploch a koridorů vymezených v aktualizované 
PÚR ČR.  
Stanovením ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek pro využití těchto ploch jak pro 
rozvoj občanského vybavení, výroby, tak pro rozvoj bydlení je v ÚPDK uplatněn princip komplexního řešení. 
Při zpracování ÚPDK i následných změn byly prověřeny potřeby uživatelů území a vlastníků pozemků.  
(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a 
regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, 
odvětvových a časových hledisek. 
ÚPDK respektuje integrovaný rozvoj území. 
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných 
ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci 
tak řešení problémů v těchto územích. 
ÚPDK navrhuje v několika případech plochy přestavby, které lépe vystihují záměry vlastníků pozemků a 
staveb nebo zpřesňují způsob jejich využití v návaznosti na sousední plochy. ÚPDK také navrhuje doplnění 
zastavitelných ploch z důvodu upřesnění a potřeby realizace uceleného záměru. 
(18) Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní předpoklady pro posílení 
vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich rozdílnost z hlediska přírodního, 
krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí. 
ÚPDK naplňuje požadavek na polycentrický (mnohostranný) rozvoj sídelní struktury vymezením 
zastavitelných ploch. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení 
koncepce veřejné infrastruktury i koncepce uspořádání krajiny pro harmonický a udržitelný rozvoj území se 
ve změnách ÚPDK zásadně nemění. 
(19) Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch 
(tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu, vč. území bývalých vojenských 
újezdů). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit 
ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně 
minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné 



rozpočty, na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje 
negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 
ÚPDK přispívá k hospodárnému využití zastavěného území. Další areály tzv. brownfields, které by neřešil 
územní plán Dvůr Králové nad Labem (dále jen „ÚPDK“), nebyly v rámci následných změn identifikovány. 
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně 
plánovací činnosti, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního 
prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, 
mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného 
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a 
respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění 
ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v 
zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací 
činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a vytvářet 
podmínky pro využití přírodních zdrojů. 
ÚPDK neobsahuje záměry, které by mohly významně ovlivnit charakter krajiny. ÚPDK respektuje vymezený 
ÚSES na lokální i regionální úrovni (nadregionální systém se v řešeném území nenachází).  
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro 
člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při vymezování ploch pro bydlení, 
občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí 
srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy 
k předcházení a řešení environmentálních problémů. 
ÚPDK zachovává migrační propustnost krajiny – rozvoj obce je navržen v návaznosti na zastavěné území, 
ÚPDK nepodporuje přibližování zástavby směrem k sousedním obcím (kromě historického propojení s obcí 
Bílá Třemešná). 
(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření 
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických 
oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené 
obnovy; cílem je zachování souvislých ploch nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, 
způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování 
prostupnosti krajiny. 
V rámci řešení ÚPDK byly vymezeny stabilizované plochy v krajině, čímž jsou vytvořeny podmínky pro 
prostupnost krajiny, krajinotvorná a protierozní opatření.  
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného cestovního 
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), s cílem zachování a rozvoje jejich hodnot. 
Podporovat propojení, z hlediska cestovního ruchu atraktivních míst, turistickými cestami, které umožňují 
celosezónní využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo) 
ÚPDK v rámci rozvoje území pro cestovní ruch navrhuje územní rozvoj ZOO a v její blízkosti vymezuje 
specifickou plochu pro krytý bazén (aquapark). 
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a 
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umisťování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto 
hledisek účelné, umisťovat tato zařízení souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, kapacitních 
komunikací a silnic I. třídy zohledňovat i potřebu a možnosti umístění odpočívek, které jsou jejich nedílnou 
součástí. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, 
mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními 
v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný 
odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně 
předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních 
účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření 
na eliminaci těchto účinků).  



Problematika zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury, prostupnosti území a přístupu 
k zastavitelným plochám byla jednou z hlavních úvah v rámci zpracování ÚPDK. Tato dokumentace vytváří 
podmínky pro realizaci i obnovu cestní sítě mimo jiné v návaznosti na navržená dopravní řešení v ZÚR KHK. 
Prostupnost v území je rovněž umožněna pro živočišné druhy – je respektován systém ÚSES. 
 (24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví a v souladu 
s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. 
Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky 
pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho 
ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné 
formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).  
Zastavitelné plochy i plochy přestavby navrhované v ÚPDK jsou v dobré dopravní dostupnosti na stávající 
komunikační síť, jsou tak vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy. 
(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot imisních limitů 
pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. V územích, kde 
nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, 
aby k jejich překroční nedošlo. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro 
minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou 
obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů. 
Byly respektovány trasy silnic III. tříd a prověřena nutnost vymezení dalších pozemních komunikací nebo 
úprav stávajících v souvislosti s novými zastavitelnými plochami nebo s ohledem na hladinu hluku 
dosahovaném v zastavěném území. Byly vymezeny nové zastavitelné plochy pro dopravní obslužnost 
území. Nové zastavitelné plochy pro bydlení byly vymezeny s ohledem na ochranu lidského zdraví 
s odstupem od průmyslových nebo zemědělských areálů.  
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim předcházet a 
minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umisťování 
staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. 
Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých 
opatření pro zadržovaní a akumulaci povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem na strukturu osídlení 
a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v případě dopadů změny klimatu. V území vytvářet 
podmínky pro zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování 
účinků povodní a sucha. Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami. 
Preventivní ochrana na úrovní územního plánování je naplňována jak návrhem konkrétních ploch pro 
eliminaci přírodních katastrof (ÚSES), tak nastavením přípustných činností v jednotlivých plochách, kdy v 
nezastavěném území je možné realizovat stavby a zařízení ke snižování nebezpečí ekologických a 
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků v souladu s § 18, odst. 5 stavebního zákona. 
Návrhem ploch změn v krajině je podporována přirozená retence srážkových vod, případně ochrana 
vodního režimu krajiny v době sucha.  
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen 
ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro 
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 
ÚPDK respektuje záplavové území vodního roku Labe a Hartského potoka, v případě Labe s vymezenou 
aktivní zónou. Založení města i jeho územní rozvoj se odehrávaly v linii významného vodního toku Labe. 
Během několikasetletého stavebního rozvoje došlo k umísťování staveb do ploch následně vymezeného 
záplavového území. S poznatky ničivých účinků povodňových vod dochází k aktualizaci vymezení 
záplavového území s cílem ochrany území a prevence vzniku škod. Při pořizování ÚPDK i následných 
změn je pečlivě zvažován každý záměr s územním dotčením záplavového území.  
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmínek pro rozvoj digitální technické 
infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou 
přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí 



zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými 
geografickými podmínkami. Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě 
osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy včetně sítí regionálních letišť, efektivní 
dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční 
dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech 
regionech. 
ÚPDK vytváří podmínky pro koordinované umísťování části veřejné infrastruktury, když navrhuje 
zastavitelné plochy a plochy přestavby v logické návaznosti na stávající infrastrukturu. 
(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém horizontu a 
nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh a ochranu kvalitních městských 
prostorů a veřejné infrastruktury je nutné vhodné ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s 
veřejností. 
Nároky dalšího vývoje území ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech jsou promítnuty do řešení 
ÚPDK, který stanovuje urbanistickou koncepci vycházející mimo jiné i z požadavků Strategie rozvoje města 
pořízené ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. Nad rámec této strategie se ve městě 
osvědčilo vytváření územních předpokladů pro realizaci soustředěné individuální nebo skupinové výstavby 
staveb pro trvalé bydlení. Nastavením přípustných činností je umožněno rozvíjet veřejnou infrastrukturu 
v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.  
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní podmínky pro 
upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a 
koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, 
umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, 
výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného 
a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v 
území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, 
včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.  
ÚPDK nemění stávající návaznost různých druhů dopravy (autobusové nádraží, městská hromadná 
doprava, vlakové nádraží). Podpora cyklistiky, udržitelné mobility a prostupnosti území, podpora 
rekreačního potenciálu města v rámci koncepce uspořádání krajiny jsou jedním ze základních pilířů ÚPDK. 
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.  
ÚPDK respektuje požadavky na úroveň technické infrastruktury. Urbanistická koncepce zohledňuje realizaci 
konkrétních koncepčních záměrů. Územním plánem jsou tak vytvořeny podmínky pro odpovídající úroveň 
dodávky vody a zpracování odpadních vod. 
(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z 
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při 
respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. 
V rámci stabilizovaných ploch i ploch změn (bydlení, občanské vybavenosti, komerce, výroby) je možné 
realizovat slučitelnou technickou infrastrukturu, tj. i výrobu energie z obnovitelných zdrojů (např. 
fotovoltaické panely na střechách budov).  
Vztah k rozvojovým osám a oblastem a specifickým oblastem 
Město Dvůr Králové nad Labem neleží v žádné rozvojové nebo specifické oblasti, ale leží v rozvojové ose 

OS4. PÚR ČR neukládá žádné konkrétní úkoly pro řešení ÚPDK. PÚR ČR jen v obecné rovině ukládá 

intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury, vytvářet podmínky pro umístění 

aktivit mezinárodního a republikového významu. Uvedený požadavek je v ÚPDK splněn návrhem 

významné rozvojové plochy pro výrobu a skladování mezi centrem města a samostatnou částí Zboží, 

návrhem východního přivaděče a východního propojení a vymezením koridoru územní rezervy západního 

propojení. 

Vyhodnocení souladu ÚPDK se Zásadami územního rozvoje KHK ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 



Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje stanovilo k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro 

příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území ve vazbě 

na priority stanovené PÚR ČR priority územního plánování na území Královéhradeckého kraje. Priority 

územního plánování kraje jsou určeny ke konkretizaci cílů a úkolů územního plánování a požadavků na 

udržitelný rozvoj území v územně plánovací činnosti měst a obcí, kterými jsou stanovovány podmínky pro 

změny v konkrétních plochách: 

1)   tvorba územních podmínek pro rozvoj ekonomického potenciálu, včetně lokalizace progresivních 
ekonomických odvětví v technologicky náročných výrobních oborech založených na inovacích, výzkumu 
a vývoji, podnikatelských inkubátorů, inovačních center a vědecko-technologických parků, zejména 
v území vymezených rozvojových oblastí a rozvojových os 
ÚPDK vytváří podmínky pro rozvoj ekonomického potenciálu, když ve vazbě na uvažované trasování 

dálnice D11 východně od města navrhuje významnou rozvojovou plochu pro výrobu a skladování mezi 

centrální částí města a samostatnou částí Zboží. 

1a)  prověření možností a podmínek změn v území pro lokalizaci výzkumného, vývojového a vzdělávacího 

zařízení v oblasti zdravé výživy, klinické výživy, metabolismu a gerontologie využívající zpracování 

zemědělských produktů pěstovaných na území kraje, a to ve vazbě na město Hradec Králové a 

mimoúrovňové křižovatky Kukleny a Plotiště na dálnici D11 

S ohledem na polohu města Dvůr Králové nad Labem se tato priorita do ÚPDK nepromítne. 

2) tvorba územních podmínek pro rozvoj občanského vybavení nadmístního významu podporujícího 

sociální soudržnost obyvatel kraje a ekonomickou prosperitu kraje 

ÚPDK navrhuje rozšíření území pro zoologickou zahradu, čímž přispívá k rozvoji občanského vybavení 

nadmístního významu podporujícího ekonomickou prosperitu kraje. 

3) tvorba územních podmínek pro rozvoj dopravní infrastruktury nadmístního významu potřebné pro 

zajištění optimální dostupnosti území kraje z území sousedních krajů a Polské republiky včetně jeho 

vnitřní prostupnosti 

Pro lepší dostupnost i prostupnost území ÚPDK uplatňuje koncepci dopravní infrastruktury vycházející 
z předpokladu napojení města na dálnici D11. V souladu s touto koncepcí je pořizována územní studie 
„Prověření dopravního napojení města Dvůr Králové nad Labem na dálnici D11“, na kterou naváže 
Změna č. 4 ÚPDK. 

3a)    tvorba územních podmínek pro zmírnění negativních účinků tranzitní silniční a železniční dopravy na 

obyvatelstvo kraje vymezováním vhodného plošného a prostorového uspořádání území, zejména 

návrhem ploch pro bydlení v dostatečném odstupu od dopravně zatížených silnic a železnic, návrhem 

obchvatů a přeložek mimo intenzivně obydlená území anebo návrhem dalších vhodných stavebně 

technických, provozních či organizačních opatření 

Urbanizovaná část města Dvůr Králové nad Labem leží mimo hlavní tranzitní železniční tahy. Dálnice 

D11 zasahuje na území řešené ÚPDK malým úsekem, její napojení je koncepčně řešeno aktuálně 

pořizovanou územní studií „Prověření dopravního napojení města Dvůr Králové nad Labem na dálnici 

D11“, na kterou naváže Změna č. 4 ÚPDK. U významnějších rozvojových ploch pro bydlení je pro 

rozhodování o změnách v území v ÚPDK stanovena podmínka zpracování územní studie.  

3b)  tvorba územních podmínek pro rozvoj a zvýšení atraktivity veřejné dopravy osob a environmentálně 

šetrných způsobů dopravy (zejména železniční, pěší a cyklistická doprava) a pro jejich vzájemnou 

provázanost, zejména utvářením podmínek pro zajištění přepravních vazeb jízdní kolo / automobil – 

autobus / trolejbus – vlak a vybavováním přestupních uzlů a přestupních míst kapacitně odpovídajícími 

veřejnými parkovišti pro osobní automobily typu Park and Ride (P+R) a odstavnými zařízeními pro 

jízdní kola typu Bike and Ride (B+R) 

ÚPDK zohledňuje trasy nemotoristické dopravy v řešeném území (např. cyklo a pěší komunikace), a 

tak i širší návaznosti na navazující území s kapacitně náročnějšími dopravními uzly. 



3c)  tvorba územních podmínek pro dobudování základní sítě kapacitních silnic D11 a D35 na území kraje 

ÚPDK stabilizuje síť páteřních komunikací v rámci ploch DS (plochy dopravní infrastruktury – silniční), 

tím je v místních podmínkách přiměřeně zohledněna problematika dopravy v navazujících územích. 

Další dopravní plochy a koridory ÚPDK navrhuje zejména v souvislosti s trasováním dálnice D11. 

3d)  tvorba územních podmínek pro zlepšování dopravní dostupnosti krajského města Hradec Králové ze 

všech částí Královéhradeckého kraje, při zvýšeném důrazu na dostupnost veřejnou dopravou osob 

ÚPDK vytváří podmínky pro stabilizaci i další rozvoj veřejné dopravy - plochy veřejné dopravy jsou 

stabilizovány převážně v plochách DS (plochy dopravní infrastruktury – silniční). Tím ÚPDK přispívá 

k rozvoji dopravy také v rámci tvorby ucelené sítě veřejné dopravy ve vazbě na širší územní vztahy. 

3e)  tvorba územních podmínek pro zlepšování dopravní dostupnosti okrajových částí Královéhradeckého 

kraje, zejména Broumovska, Krkonoš a Orlických hor, s důrazem na zohlednění přírodních a krajinných 

hodnot těchto území, včetně ochranného statutu těchto území 

Priorita se vzhledem k poloze města Dvůr Králové nad Labem (které neleží v okrajové části KH kraje) 

neuplatní. 

3f)  vytváření územních podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní cesty mezi obcemi a jejich 

spádovými centry osídlení jakož i pro rekreační cyklistiku mezi významnými atraktivitami cestovního 

ruchu, přitom využívat pro vedení cyklotras přednostně přirozené krajinné osy, 

Je naplněno stanovenou koncepcí dopravy v ÚPDK a platí i pro tvorbu pěších a cyklo komunikací do 

okrajových částí města (Verdek, Lipnice, Zboží a Žireč).  

4)  tvorba územních podmínek pro rozvoj technické infrastruktury nadmístního významu potřebné pro 

zajištění optimálního napojení a technické obsluhy rozvojových oblastí a ploch na tyto systémy 

Je naplňováno koncepcí technické infrastruktury. Pro město Dvůr Králové nad Labem se významně 

neuplatňují požadavky pro rozvoj technické infrastruktury nadmístního významu. 

4a)  vytváření územních podmínek pro dostupnost služeb spojů a elektronických komunikací, včetně rozvoje 

kapacitních sítí vysokorychlostního internetu a optických přístupových sítí 

ÚPDK vytváří podmínky pro další rozvoj sítě elektronických komunikací, napojení stabilizovaných ploch 

a stávajících objektů, zastavitelných ploch a ploch přestavby na tyto sítě je logickou součástí technické 

infrastruktury.. Liniová vedení mohou být realizována jako slučitelná technická infrastruktura, uzlové 

body (vysílače) v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona. ÚPDK nekoliduje s budovanou metropolitní 

sítí ve městě. 

5) vytváření územních podmínek pro zajištění kvalitního bydlení, včetně zajištění dodávky vody a 

zpracování odpadních vod v obcích nad 500 ekvivalentních obyvatel (splňujících požadavky na vysokou 

kvalitu života v současnosti i v budoucnosti) na celém území kraje a zlepšení vzhledu měst a obcí 

odpovídajícího charakteristickým podmínkám konkrétních částí historicky rostlé sídelní struktury 

Je významná snaha o navrhování ploch změn tak, aby nebyla kvalita a pohoda bydlení ovlivněná 

negativními vlivy např. z dopravy apod. a zároveň byly vytvořeny podmínky pro napojení na kvalitní 

veřejnou infrastrukturu.  

5a)  vytváření územních podmínek pro připojení obyvatel na veřejnou kanalizaci a pro nezbytné rozšíření 

stávajících anebo výstavbu nových čističek odpadních vod nebo jejich intenzifikaci a modernizaci, 

zejména v obcích ORP Broumov, Dvůr Králové nad Labem, Hořice a Jičín, vytváření územních podmínek 

pro rozvoj technické infrastruktury v oblasti zásobování vodou zejména na území ORP Jičín, Hradec 

Králové a Nový Bydžov 

Ve městě Dvůr Králové nad Labem je likvidace odpadních vod většinou vyřešena, v dohledné době se 

počítá s výstavbou ČOV v místní části Žireč. Problémem bylo vlastnictví centrální ČOV, které bylo 

v nedávné době vyřešeno.  



5b)  vytváření územních podmínek pro zachování a další rozvoj polycentrické sídelní struktury území kraje 

založené na krajském městě Hradec Králové jako hlavním nadregionálním centru osídlení kraje, na 

městech Náchod, Trutnov, Jičín a Rychnov nad Kněžnou jako významných regionálních centrech 

osídlení kraje a na mikroregionálních centrech osídlení, městech Broumov, Jaroměř, Nové Město nad 

Metují, Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Nový Bydžov, Hořice, Nová Paka, Dvůr Králové nad Labem a 

Vrchlabí a Červený Kostelec, plnících ve struktuře osídlení kraje roli hlavních obslužných center osídlení 

s koncentrací občanského vybavení nadmístního významu zejména v oblasti školství, zdravotnictví, 

sociální péče, kultury či sportu a s koncentrací širokého spektra ekonomických aktivit generujících 

nabídku pracovních příležitostí v různých segmentech hospodářství 

Vymezením ploch pro rozvoj ZOO a doplněním některých ploch změn s rozdílným způsobem využití se 

ÚPDK podílí na rozvoji polycentrické sídelní struktury mikroregionálního centra Dvůr Králové nad 

Labem.  

5c)  posilování významu a rozvoj obslužného potenciálu subregionálních center osídlení Česká Skalice, 

Hostinné, Hronov, Chlumec nad Cidlinou, Opočno a Týniště nad Orlicí 

Netýká se území města Dvůr Králové nad Labem ani ÚPDK. 

5d)  respektování a další rozvoj specifických a jedinečných znaků sídelní struktury každé obce a zachování 

vzájemného prostorového oddělení jednotlivých sídel územím volné krajiny 

ÚPDK respektuje stávající sídelní strukturu města a v možné míře se snaží o vzájemné prostorové 

oddělení jednotlivých sídel, přitom minimalizuje zásahy do volné krajiny. 

6)  navrhování územních řešení směřujících k prevenci nežádoucí míry prostorové sociální segregace s 

negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel, zejména předcházet vzniku obytných území 

prostorově a provozně izolovaných od stabilizovaných obytných území a předcházet vzniku rozsáhlých 

obytných území bez zajištění jejich odpovídající veřejné prostupnosti, 

V řešeném území nejsou žádné znaky sociální segregace a ÚPDK žádné předpoklady k sociální 
segregaci nevytváří.  

6a)  vytváření územních podmínek pro zvýšení kvality a dostupnosti veřejného občanského vybavení, 

zejména školství, zdravotnictví a sociální péče s ohledem na demografické trendy v počtu a věkové 

struktuře obyvatel a s ohledem na adekvátní i budoucí potřeby obyvatel za účelem zvýšení kvality 

života obyvatel kraje 

Reakce na stárnutí populace je v ÚPDK výrazně zohledněna vymezením ploch přestavby v návaznosti 
na některé pořízené územní studie. 

7)  vytváření územních podmínek pro doplnění občanského vybavení na venkově (pro zdravotních, 

sociálních a kulturních služeb potřeby, sportovních a volnočasových zařízení) 

Návrhem polyfunkčního zónování obce, vymezením ploch smíšených obytných a stanovenými 
přípustnými činnostmi jsou dány podmínky pro možnosti doplnění občanského vybavení. Dvůr Králové 
nad Labem je městem s centrální částí a čtyřmi místními lokalitami (Verdek, Lipnice, Zboží a Žireč) 
s dobrou dopravní návazností. Proto lze předpokládat, že uspokojení uvedeného požadavku 
významnou měrou přispějí záměry v plochách přestavby (některé již byly prověřeny v územních 
studiích). 

8) vytváření územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního hospodářství a pro 

ochranu orné a lesní půdy, zejména ve venkovských územích a oblastech, při zachování ekologických 

funkcí krajiny 

Dáno koncepcí nezastavěného území. Nejsou navrhovány nové plochy s nárokem na zábor PUPFL, 

zábor ZPF je podrobně zdůvodněn. Krajina je chráněna před negativními zásahy stanovenou Koncepcí 

uspořádání krajiny. 



8a)  vytváření územních podmínek pro prostorově, provozně, funkčně a časově koordinovaný rozvoj území 

kraje, zejména využitím nástrojů stanovení pořadí změn v území a podmíněnosti rozvoje území 

realizací veřejné infastruktury pro zajištění obsluhy území, 

ÚPDK zohledňuje návaznosti a kapacity jednotlivých druhů veřejné infrastrktury. ÚPDK nevymezuje 

plochy nadmístního významnou, které by koordinaci v uvedeném smyslu vyžadovaly. V případě 

potřeby u některých lokálních rozvojových ploch pro rozhodování o změnách v území ÚPDK stanoví 

podmínku zpracování územní studie. 

8b)  vytváření územních podmínek pro oživení místní ekonomiky obcí v hospodářsky problémových 

regionech, zejména vymezováním ploch pro rozvoj ekonomických aktivit využívajících místní zdroje, 

místní produkty a rozvíjející tradiční hospodářská odvětví a lokální hospodářský potenciál území 

K oživení místní ekonomiky ÚPDK přispívá vymezením zastavitelných ploch i ploch přestavby s výrobní 

nebo smíšenou funkcí. 

8c)  vytváření územních podmínek pro konkurenceschopnost a vyvážený rozvoj venkovských území a 

oblastí, při přednostním využití hospodářského a rekreačního potenciálu krajiny včetně cestovního 

ruchu 

Tato priorita se v ÚPDK neuplatňuje. 

8d)  v území podél hranice s Polskem a podél hranic se sousedními kraji vytváření územích podmínek pro 

vzájemnou kooperaci a provázanost sídelní struktury, veřejné infrastruktury, ekonomických aktivit a 

infrastruktury cestovního ruchu (zejména pěších, cyklistických či běžeckých tras, cyklostezek a 

hipostezek) na obou stranách hranice 

Město Dvůr Králové nad Labem leží uprostřed KH kraje, proto nepřichází v úvahu přímá územní 

kooperace na hranici se sousedními kraji. 

9)  vytváření územních podmínek pro zlepšení dopravní prostupnosti a zabezpečení optimální dopravní 

obslužnosti území kraje s cílem zajištění dostupnosti pracovních příležitostí a občanského vybavení 

včetně rekreace pro všechny obyvatele kraje 

ÚPDK nijak nesnižuje dopravní prostupnosti a dopravní obslužnost území.  

10)  přednostní nové využití nevyužívaných nebo nedostatečně či nevhodně využívaných výrobních a 

skladových a dalších ploch a areálů, území míst opuštěných armádou a ploch vyžadujících asanaci a 

rekultivaci (brownfields) před plošným rozvojem zástavby mimo zastavěné území, zejména pak na úkor 

kvalitních zemědělských půd a ploch lesa 

Jako plochy k přestavbě navrhuje ÚPDK i několik nevyužívaných areálů (tzv. brownfields), které 

sloužily pro textilní nebo strojírenskou výrobu. 

10a)  navrhování a dimenzování nových rozvojových ploch s přihlédnutím k ochraně nezastavěného území a 

k současným i budoucím kapacitním i prostorovým možnostem a dostupnosti dopravní a technické 

infrastruktury, veřejných prostranství a občanského vybavení 

Bilance technické infrastruktury a zohlednění možných dopravních napojení jsou součástí odůvodnění 

ÚPDK. 

10b)  předcházení střetu vzájemně neslučitelných činností v území návrhem vhodného plošného a 

prostorového uspořádání území, zejména ochrana obytných a rekreačních území před negativními 

vlivy z koncentrovaných výrobních činností a z dopravy 

ÚPDK navrhuje členění území v uspořádání ploch s s rozdílnými způsoby využití s ohledem na 

hygienické parametry a možné negativní vlivy.  

10c)  vymezování zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch a koridorů veřejné infrastruktury s 

důsledným vyhodnocením problematiky ochrany veřejného zdraví, zejména s ohledem na účinky, které 



bude možné předpokládat jako důsledek provozu vyplývajícího ze stanovených podmínek pro využití 

těchto ploch a koridorů (přípustné/nepřípustné funkční využití) 

Formulování výroku i následnému odůvodnění návrhu řešení ÚPDK i jeho následných změn je 

věnována pozorná péče se zřetelem na ochranu veřejného zdraví s ohledem na možné negativní 

účinky z užívání a provozování staveb. 

10d)  upřednostnění rozvoje výroby a skladování v prolukách a rozvojových rezervách uvnitř stávajících 

průmyslových zón a v bezprostřední vazbě na ně, před intenzivním rozvojem výrobních aktivit ve 

vizuálně exponovaných a přírodně citlivých polohách mimo zastavěné území a ve volné krajině 

ÚPDK zohledňuje historický vývoj obce a návrh zastavitelných ploch citlivě reaguje na dosavadní 

urbanistický vývoj obce, také při zohlednění pohledově exponovaných částí obce. Preferováno je 

zástavba proluk, dvě významné zastavitelné plochy jsou vymezeny na východ od centra ve směru na 

trasu dálnice D11. 

11) územní podpora rozvoje aktivit vedoucích k dalšímu využívání odpadu jako surovin 

ÚPDK navrhuje plochu pro ukládání a kompostování posekané trávy. Návrhem rozšíření areálu 

Technických služeb ÚPDK vytváří předpoklad pro lepší recyklaci materiálu z místních komunikací.  

12) vytváření územních podmínek pro rozvoj a využití předpokladů území pro nadmístní turistické a 

rekreační aktivity odpovídající podmínkám turisticky významných území kraje, při zachování a rozvoji 

hodnot území, zejména jedinečných předmětů ochrany přírody a krajiny, urbanistických struktur 

území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny a při respektování absorpční kapacity, limitů 

rozvoje a únosnosti daného území 

Na území města Dvůr Králové nad Labem nebo v jeho blízkosti jsou významné turistické a rekreační 

cíle: zoologická zahrada, Hospital Kuks, Les Království. Tato skutečnost je v ÚPDK zohledněna 

vymezením rozvojových ploch umožňujících výstavbu objektů a zařízení pro cestovní ruch a rekreaci. 

12a)  v oblastech turisticky zatím méně využívaných podpora rozvoje sítě infrastruktury cestovního ruchu, 

například sítě ubytovacích a stravovacích zařízení a spojité sítě tras a stezek pro pěší turistiku, 

cyklistickou turistiku, hipoturistiku a běžecké lyžování, a to nejen v oblastech tradičně turisticky 

využívaných, ale také v oblastech turisticky zatím méně rozvinutých 

Koncepce rekreace v ÚPDK zohledňuje všechny formy turistiky. Individuální rodinná rekreace je 

stabilizována ve třech větších plochách a v drobných plochách, a to přiměřené potenciálu sídla. 

Přestože dochází k rozvoji turistické rekreace (v rámci ZOO apod.) má tento rozvoj do budoucna ještě 

potenciál.  

12b)  vytváření územních podmínek pro každodenní rekreaci obyvatel obcí v docházkové vzdálenosti z míst 

bydliště, zejména utvářením spojitého systému veřejných prostranství sídel s přímou prostorovou a 

provozní vazbou na navazující volnou krajinu, především na cestní síť v krajině, zajištěním prostupnosti 

volné krajiny pro pěší a cyklistický pohyb a vymezováním souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v 

sídlech a v bezprostřední vazbě na ně 

V rámci koncepce rekreace a koncepce uspořádání krajiny jsou na území města v souladu s ÚPDK 

budovány naučné stezky, herní a edukační prvky v přírodě, sportovní a odpočinkový mobiliář např. 

s využitím participativního rozpočtu. 

12c)  vytváření územních podmínek pro stabilizaci a rozvoj vedení mezinárodní cyklostezky č. 2 Labská, 

včetně zajištění návazností regionální sítě cyklotras na cyklostezku Labská 

ÚPDK vytváří podmínky pro umístění trasy mezinárodní cyklostezky č. 2 Labská i další (navazující) 

rozvoj cyklostezek v souladu s koncepčnímu dokumenty v rozvoji cyklodopravy, tj. s ohledem na širší 

územní návaznosti 



12d)  vytváření územních podmínek pro rozvoj vodní turistiky na významných vodních tocích a vodních 

plochách a v jejich okolí, včetně rozvoje potřebné základní i doprovodné infrastruktury, a to při 

zohlednění přírodních hodnot a ochranného statutu konkrétního území 

Ve Dvoře Králové nad Labem se uplatňuje vodní turistika na toku Labe od přehrady Les Království do 

Stanovic a Kuksu. ÚPDK vytváří předpoklady pro organizovaný rozvoj i individuální formy vodáckého 

sportu a rekreace na území města i uvedeného navazujícího území. 

13)  tvorba územních podmínek zejména v oblasti dopravní infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu 

využívajícího charakteristických podmínek jednotlivých turisticky významných území kraje 

ÚPDK vytváří podmínky pro rozvoj cestovního ruchu zejména úpravou trasování stávajících cyklotras i 

návrhem nových místních cyklotras nebo smíšených stezek pro pěší a cyklisty.  

14) vymezování zastavitelných ploch a stanovení podmínek pro jejich využití v záplavových územích jen ve 

zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech především v oblastech s významným povodňovým 

rizikem, kde je vysoké nebo střední povodňové ohrožení 

V záplavových územích ÚPDK navrhuje zejména plochy přestaveb v zastavěném území centrální části 

města. 

14a)  vytváření územních podmínek pro zadržování, vsakování a využívání dešťových vod přímo v místě jejich 

spadu 

ÚPDK umožňuje zadržování, vsakování a využívání dešťových vod přímo v místě jejich spadu v rámci 

nakládání s dešťovými vodami jako součástí koncepce technické infrastruktury. 

15)  stanovování požadavků na budoucí využití území s ohledem na preventivní ochranu území a 

obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, 

sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod, zajišťování územní ochrany ploch 

potřebných pro umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi, pro zajištění přirozené 

retence srážkových vod i pro zajištění retence povrchových vod v území pro případná období sucha, pro 

protierozní opatření a pro území určená k rozlivům povodní 

Navrhované využití území zohledňuje preventivní ochranu území a obyvatelstva nejen před 

potenciálními vlivy přírodních katastrof. ÚPDK vytváří podmínky pro územní ochranu před povodněmi 

na základě zkušeností z povodní v minulosti: tzv. ohrázkování.   Návrhem ploch krajinné je také 

podpořen přirozený režim krajiny, včetně vodního režimu a stabilizační funkce v krajině. 

16)  podpora protierozních opatření, akumulace a zvyšování přirozené retence srážkových vod v území, 

zachycování a regulovaného odvodu přívalových vod (protipovodňová opatření) včetně revitalizací 

říčních systémů a přírodně blízkých protipovodňových opatření 

Pro akumulaci a zvyšování přirozené retence srážkových vod v území, zachycování a regulovaný odvod 

přívalových vod ÚPDK navrhuje protipovodňová opatření: poldr a retenční nádrž. 

17)  péče o zemědělský půdní fond (dále jen ,,ZPF“) a pozemky určené pro funkci lesa (dále jen ,,PUPFL“) 

jako jednu z hlavních složek životního prostředí 

ÚPDK respektuje veřejný zájem ochrany ZPF a PUPFL jako jedné z hlavních složek životního prostředí. 

Nové zastavitelné plochy představují však zábor zemědělského půdního fondu. ÚPDK dbá ochrany ZPF 

a důsledky koncepce podrobně zdůvodňuje. 

17a)  minimalizace odnětí PUPFL a minimalizace omezení hospodaření na PUPFL při plánování liniových 

staveb dopravní a technické infrastruktury, zejména v územích s nízkou lesnatostí 

V návrhu řešení ÚPDK se uplatňuje zábor PUPFL pouze v souvislosti s vymezením koridoru dálnice D11 

v návaznosti na ZÚR KHK. 



17b)  vytváření územních podmínek pro zalesňování zemědělsky nevyužívaných pozemků s rozvinutou 

přirozenou sukcesí, optimálně v souvislosti s vymezením ÚSES, zejména pak v oblastech s nízkou 

lesnatostí 

ÚPDK vytváří podmínky pro řízené i přirozené zalesňování. 

17c)  vytváření územních podmínek pro posílení krajinotvorné funkce lesů a mimolesní zeleně, 

Lesní celky jsou stabilizovány v rámci ploch NL, mimolesní zeleň pak v plochách NP nebo NSp. 

18)  ochrana území s podzemními a povrchovými zdroji pitné vody pro zajištění dlouhodobého optimálního 

zásobování území kraje, 

ÚPDK vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj území s koncepcí ochrany CHOPAV Východočeská křída a 

PHO Královédvorská synklinála s podzemními a povrchovými zdroji pitné vody pro zajištění 

dlouhodobého optimálního zásobování území. 

19)  ochrana území prvků územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu 

a zlepšování biologické prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy i pro člověka, zejména známých a 

potenciálních migračních tras živočichů a silniční sítě, sítě veřejně přístupných účelových komunikací a 

pěších a cyklistických stezek, cest a pěšin ve volné krajině 

ÚPDK respektuje prvky regionálního ÚSES a zpřesňuje je podle požadovaných základních pravidel. Za 

účelem zlepšení biologické prostupnosti krajiny (zejména migračních tras živočichů) ÚPDK navrhuje 

rozšíření stávajícího ÚSES založením nových lokálních prvků. 

20)  ochrana kulturního dědictví spočívajícího v polycentrické sídelní struktuře, hodnotách zachovalých 

urbanistických celků včetně architektonických a archeologických památek, 

Polycentrická sídelní struktura je podporována vymezením a návrhem ploch smíšených obytných – 

venkovských (SV). Součástí koncepce ÚPDK je mimo jiné ochrana a rozvoj kulturních hodnot území 

včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 

Ve vztahu k území města Dvůr Králové nad Labem ZÚR KHK zpřesňují vymezení rozvojové osy vymezené 

v PÚR ČR: OS4 Rozvojová osa Praha - Hradec Králové / Pardubice (podél dálnice D11) - Trutnov - hranice 

ČR/Polsko (-Wroclav), územní vymezení: Bernartice, Dolany, Dvůr Králové nad Labem, Hajnice, Heřmanice, 

Hořenice, Chlumec nad Cidlinou, Choustníkovo Hradiště, Chudeřice, Káranice, Klamoš, Kocbeře, Královec,  

Lampertice, Lovčice, Nepolisy, Nové Město, Nový Bydžov, Olešnice, Písek, Převýšov, Stará Voda, Staré 

Buky, Trutnov, Vítězná, Záchrašťany, Zlatá Olešnice 

Pro územní plánování ukládají ZÚR KHK tyto úkoly: 

- vymezováním ploch a koridorů pro dopravní infrastrukturu vytvářet územní podmínky pro optimální 

dopravní dostupnost města Hradec Králové jako polyfunkčního střediska, 

ÚPDK respektuje navrhovanou trasu dálnice D11 a navrhuje dopravní řešení umožňující v budoucnu 

připojení města na tuto dálnici dvěma obousměrnými mimoúrovňovými křižovatkami. V současné době se 

pořizuje územní studie s názvem „Prověření dopravního napojení města Dvůr Králové nad Labem na 

dálnici D11“. Výsledky projednávání této studie budou využity při pořízení Změny č. 4 ÚPDK.   

 -vymezovat zastavitelné plochy pro podporu ekonomického rozvoje a podporu rozvoje lidských zdrojů, 

především ve vazbě na zastavěné území obcí; pro tyto účely přednostně nově využívat území ploch 

přestavby, 

Pro podporu ekonomického rozvoje a rozvoje lidských zdrojů vymezuje ÚPDK průmyslové zóny Zboží 

(Z040, Z201) a Sylvárov (Z110.1, Z110.2) a na ploše bývalého závodu Tiba navrhuje plošnou přestavbu - 

revitalizaci areálu (P072).  

- na území zasahujícím do Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma vytvářet územní 

podmínky pouze pro rozvoj k přírodě šetrných forem cestovního ruchu, 

Území řešené ÚPDK nezasahuje do Krkonošského národního parku ani jeho ochranného pásma. 



 - respektovat specifické území obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v 

Betlémě prohlášené za památkovou rezervaci. 

Na okraj území řešeného ÚPDK zasahuje ochranné pásmo památkové rezervace Kuks - Betlém. ÚPDK toto 

ochranné pásmo respektuje jako stabilizované území, navrhuje v něm jedinou návrhovou plochu Z164 

v návaznosti na stávající plochu stejné funkce.  

 

V území řešeném ÚPDK v rámci zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR vymezují ZÚR 

KHK koridor dálnice D11: 

dálnice II. třídy D11 – úsek Jaroměř – Trutnov – hranice ČR (Walbrzych) (DS1p), 

V území řešeném ÚPDK v rámci vymezení ploch a koridorů nadmístního významu vymezují ZÚR KHK 

koridory dopravní infrastruktury: 

silnice II/299 – v prostoru Dvora Králové nad Labem (DS27A) 

silnice II/299 - v prostoru Dvora Králové nad Labem (Zboží) (DS11p) 

silnice II/300 - v prostoru Dvora Králové nad Labem (DS12p) 

Pro všechny čtyři uvedené koridory ukládají ZÚR KHK tyto úkoly: 

a)  koordinovat upřesnění koridorů s ostatními zájmy nadmístního významu v území,  

V ÚPDK je koridor DS1p navržen jako ZD01 a prochází velmi malým úsekem řešeného území na jeho 

severovýchodním okraji. Koridory DS12p a DS11p jsou v ÚPDK navrženy jako východní přivaděč ZD02, 

ZD03 a východní propojení ZD04. Koordinačním prvkem při jejich vymezení je navrhovaná křižovatka. 

Koridor DS27A je v ÚPDK navržen jako západní propojení PD07. V území, kterým procházejí všechny čtyři 

uvedené koridory, se nenachází jiné zájmy nadmístního významu, proto jiná koordinace není třeba.  

b) koordinovat návaznosti koridorů a ploch na hranicích obcí,  

Koridor dálnice D11 (ZD01) prochází hranicemi města Dvůr Králové nad Labem s obcí Choustníkovo 

Hradiště a s obcí Kocbeře. Tento koridor navazuje na koridor navržený v územním plánu Choustníkovo 

Hradiště. Obec Kocbeře nemá vydaný územní plán, koordinaci návaznosti koridoru na hranici s touto obcí 

zatím nelze provést. Ostatní koridory (ZD02, ZD03, ZD04 a PD07) nevedou přes hranici města, proto jejich 

koordinace v uvedeném smyslu není třeba.  

c) zpřesnění ploch a koridorů, bude prováděno s ohledem na eliminaci negativních důsledků dopravy (hluk, 

imise z ovzduší) na životní prostředí a veřejné zdraví), 

Trasování všech uvedených dopravních záměrů bylo prověřeno v předchozím  ÚPmDK i v územním plánu 

VÚC Trutnovsko-Náchodsko, jejich poloha byla v rámci projednání těchto územně plánovacích 

dokumentací prověřena mimo jiné i s ohledem na životní prostředí a veřejné zdraví. 

 

V oblasti protipovodňové ochrany v území řešeném ÚPDK vymezují ZÚR KHK suchou nádrž Žireč (PPO13) 

na Žirečskopodstráňském potoce s těmito úkoly pro územní plánování: 

a) vytvářet územní předpoklady pro realizaci protipovodňové ochrany území, 

V ÚPDK jsou na základě zkušeností z povodní v nedávné době vytvořeny předpoklady pro realizaci 

protipovodňových opatřen (kromě uvedeného opatření nadmístního významu se jedná o retenční nádrž 

na Městské Podstráni a ohrázkování Labe). 

b) upřesnit a stanovit způsob realizace protipovodňové ochrany území v koordinaci s ostatními zájmy 

nadmístního významu. 

PPO13 je v ÚPDK zapracováno jako veřejně prospěšné protipovodňové opatření WK1. Poldr Žireč, které 

bylo upřesněno na základě projednané Jednoduché pozemkové úpravy Žireč. Následně bylo vydáno 

územní rozhodnutí o umístění stavby. 

 



V území řešeném ÚPDK vymezují ZÚR KHK:  

- pro ochranu typů biochor vyskytujících se v daném území tato biocentra regionálního významu: 
1192 Čertovy hrady, 1196 Polesí Hradiště, 1644 Žirečská niva, 1645 Pod hrází, H063 Verdecké 
Labe, H064 Pivovarská zahrada.   

- pro ochranu existujících regionálních migračních tras bioty tyto biokoridory regionálního významu: 
RK 740, RK 741, RK 742/1, RK 742/2, RK 747, RK 750, RK H030 

Základem ÚSES v ÚPDK je regionální páteřní síť, která je tvořena výše uvedenými biocentry a biokoridory 

regionálního významu. (je také definována v Plánu nadregionálního a regionálního územního systému 

ekologické stability pro území Královéhradeckého kraje). ÚPDK tyto prvky ÚSES stabilizuje popř. upřesňuje 

a doplňuje skladebnými částmi ÚSES lokální úrovně v souladu s metodikou vymezování ÚSES a ZÚR KHK. 

 
d. vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona. 

Na základě této zprávy nebude pořízena změna ÚPDK, proto se v této zprávě neuvádí vyhodnocení 

potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.  

 

e. pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny. 

Na základě této zprávy nebude pořízena změna ÚPDK. 

 

f. požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území 

(§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo 

nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

Jelikož nebude pořízena změna ÚPDK, nebude pořízeno ani vyhodnocení jejích vlivů na udržitelný rozvoj 

území.  

 

g. požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant 

vyžadováno. 

Jelikož nebude pořízena změna ÚPDK, není požadavek na zpracování variant stanoven. 

 

h. návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) 

vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu. 

Nepředpokládá se podstatná změna koncepce, která by vyvolala potřebu pořízení nového územního 

plánu. 

 

i. požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, 

pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny. 

Nebyly zjištěny žádné požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na 

udržitelný rozvoj území. 

 

j. návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje. 

Neuplatňují se žádné návrhy na aktualizaci ZÚR KHK. 

 
SCHVÁLILO: 

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 

dne  …………………………  č. usnesení ………………………. Podpis (starosta): ……………………… 


